
 
 Tilläggsregler Nationell Tävling  
 

Serien Västra Div 2 Norra samt Reservlag  
 
Arrangör: Töreboda MK  
Datum: 2021-06-19 
 
Tävlingsplats: Valkebergsbanan (skyltat E20 avfart Grevby motorbana)  
 
Anmälan: Görs av lagledare i Svemo TA senast 2021-06-17 
 
OBS!! Tear-Off är ej tillåtet att användas under tävlingsdagen. 
 
 

Tidschema:  
Lagledaren anmäler lag: 09.00 – 09.15  
Laganmälan påskriven av aktuell förare  
Tillfällig licens löses innan tävlingsdagen i Svemo TA. Går ej att lösa på plats.  
 
Besiktning & Ljudmätning:  Besiktning görs av 1/3 del vid ingång till waitingzone före 
träning.  
Ljudmätning görs av 1/3 efter avslutad träning eller efter heat 
 
Förarmöte: Hålls för respektive träningsgrupp i waitingzone eller framför startgrindföre 
startträning 
 
Träningsgrupp A: 09.45 20 min, inkl startträning, börjar med startträning  
Träningsgrupp B:           20 min, inkl startträning, börjar med startträning  
Träningsgrupp C:           20 min, inkl, startträning, börjar med startträning  
 
Lagledarmöte: 11.00  Skall om möjligt undvikas, vid säkerhetsfrågor tag kontakt med                                                      
tävlingsledaren. Inlämning av förare till respektive kval samt för reservlaget görs till 
sekretariatet, blankett finns på hemsidan.  
 
Heatindelning: 
Heat 1 11.20    Kval 1 15 min + 2 v  
Heat 2              Kval 2 15 min + 2 v  
Heat 3              Reservlag Heat 1 15 min + 2 v  
 
PAUS  
 
Heat 4 13.15    A-final 1 20 min + 2 v  
Heat 5              B-final 20 min + 2 v  
Heat 6              Reservlag Heat 2 15 min + 2 v 



Heat 7              A-final 2 20 min + 2v 
 
Tävlingen är slut ca 15:15 
 
Vid kval i reservlaget justeras tidplanen därefter.  
 
Placering på grind: Se Västra Serieföreningens regler  
 
Supervisor: Willy Ivarsson  Idnr: 7436 
 
Tävlingsledare: Patrik Hellkvist Idnr: 8887   Telefonnr: 070-6390518  
                          Örjan Bengtsson Idnr: 5248  Telefonnr: 070-5763096 
 
Sjukvård: Ambulanskonsult Karlsborg 
 
Sjukvårdsansvarig: Kurt Karlsson 
 
Sekretariat: Ola Andersson 
 
Upplysningar: Örjan Bengtsson 
 
Covid-19 ansvarig: Kurt Karlsson 
 
Resultatlistor: Hämtas av lagledare i sekretariatet. 
 
Miljö: Markmatta ska användas. Ingen spolplatta finns.  
 
Startgrind: Underlag grus, motfallande 
 
Målgångsregler: Enligt SR 6.12.2.2 (minst 50% av segrarens varv avrundat uppåt) 
 
Övrigt: Töreboda MK följer vårt förbund Svemos riktlinjer och riskanalys 
gällande pågående Corona pandemin.  
Känner du dig sjuk, stanna hemma, finns ingen tävling som är så viktig så man 
måste utsätta andra för smitta  
Ingen publik är tillåten på tävlingen. Endast förare, plus en mekaniker tillåts på 
området.    
I bandepån är endast en mekaniker tillåten och endast under pågående heat samt 
lagets lagledare.  
Vi uppmanar alla att i första hand använda egen toalett i sina 
husvagnar/husbilar. 
Sopor skall läggas/slängas på anvisad plats.  
Samtliga fordon/husvagnar som parkeras i depån skall ha uppsamlingskärl för 
spillvatten.  



Då vi just nu är inne i en mycket speciell tid i och med Corona så vädjar vi till 
allas förståelse och respekt för de restriktioner vi inför (dessa kan komma att 
förändras allt eftersom).  
Vi gläds åt att vi kan genomföra vår tävling och därför är det oerhört viktigt att 
vi följer uppsatta regler och gör det bästa av situationen och tar det extra 
försiktigt på banan för att undvika onödiga olyckor. 
Tävlingen kan komma att ställas in med mycket kort varsel. 
 
 
Tävlingen arrangeras enligt Svemo´s samt Västra Serieföreningens regler.   
                                                                                                                                  
TR har godkänts av  
Datum: ________________  
Tillståndsnr: 64-64 
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